Bokslutskommuniké 2014





Nettoomsättningen uppgick till 405 tkr (66)
EBITDA uppgick till –14 183 tkr (–6 195) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 340 tkr (-6 386)
Likvida medel uppgick till 3 425 tkr (13 389) vid periodens utgång
12 (0) projekt har avancerat till produktionstester hos kund

VDs kommentarer

Händelser efter rapportperiodens utgång

2014 var ett transformationsår och det reflekteras även i
siffrorna. Nettoomsättningen ökade från 66 till 405 kSEK, men i
detta döljer sig det glädjande faktum att kunderna nu betalar
för produkter som används i produktionstester. Det ger en liten
indikation om potentialen för kommersiella volymer. Vi har som
princip att kunderna alltid ska betala för Apyrum till
produktionstester och kunderna visar genom detta ett tydligt
intresse och åtagande för att införa Apyrum.
På kostnadssidan syns effekterna av alla ändringar vi genomfört under året. Ökningen innefattar bl a kostnader av engångskaraktär; till exempel flytt av huvudkontor till Malmö,
uppbyggnad av laboratorium, organisationsförändringar,
rekrytering av personal och konsulttjänster inom marknadsföring etc. Ökade lönekostnader är naturlig följd av att vi blivit
en kommersiell verksamhet med betydligt fler anställda.

 Styrelsen har beslutat om nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, av Units bestående av
aktier och teckningsoptioner om totalt cirka 17,1 MSEK.
Teckningsförbindelser motsvarande 38,4% av
emissionen har lämnats till bolaget
 Deflamo ska ansöka om listbyte från Aktietorget till
Nasdaq First North, med målet att bytet ska genomföras
senast under andra kvartalet 2015
 Per-Erik Velin har utsetts till ny VD för Deflamo. Per-Erik
kommer närmast från det franska bolaget Vencorex och
kommer att tillträda under andra kvartalet 2015.
Nuvarande VD Magnus Jörsmo kvarstår i bolaget fram
till Per-Eriks planerade tillträde

Under årets fjärde kvartal har vi framför allt jobbat med de
projekt som är i produktionstestfas, samtidigt som vi fortsatt
den nykundsbearbetning som inleddes under det tredje
kvartalet. Många företag i produktionstestfasen hade under
kvartalet mycket hög produktionstakt, så flertalet tester har
fått flyttas fram då ordinarie produktion fick prioriteras.
Antalet projekt i produktionstestfas har minskat från 13 till 12,
då en applikation i cellulosa fått återgå till labbtestfasen för
nödvändig optimering. Även denna kund är dock fortsatt
mycket intresserad av Apyrum. Vi hade hoppats kunna
kommunicera någon kund med löpande leveranser under
kvartalet, men de tester som inletts ser mycket lovande ut på
flera håll, varför vi är mycket optimistiska för 2015.

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar,
producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna
flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum till olika
användare på den europeiska marknaden.
Apyrum är patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart, och ersätter farliga flamskyddsmedel som
innehåller till exempel brom, klor och antimon med ämnen
som är ofarliga för miljö och hälsa.

Projektstatus
Totalt pågår nu 12 produktionstester hos kunder och 9 projekt
är i brandtestskedet. Vi har rensat ut ett antal udda
applikationer ur portföljen, men samtidigt jobbar vi hårt med
nykundsbearbetning inom våra fokusområden.
Projektportföljens potential på årsbasis har därför ökat från 120
till 132 MSEK. Vi har ett fortsatt starkt fokus på PVC, plastapplikationer står för ca 85% av värdet.
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St a t u s/ An t a l pr oj e k t

Viktiga händelser under fjärde kvartalet


Samarbetet med Nordmann Rassmann utvecklades
vidare och börjar generera nya projekt



Deflamo erhöll lån om 3 MSEK från ägare som totalt
representerar ca 14% av kapitalet



Deflamo beviljades finansiering av ALMI Skåne i form
av lån om 3 MSEK

Om Deflamo

Våra kunder väljer Apyrum av framförallt följande
anledningar:

De överlägsna miljöegenskaperna

Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen,
även jämfört med traditionella flamskyddsmedel

Tillgången till Deflamos applikationskunskap och
testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens
utvecklingskostnader och Time to Market
Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella
flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material,
men vi samarbetar även med kunder inom flera olika
områden som t ex papper, trä och textilier avseende
applikationsutveckling.
En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa
kunderna med formulering, testning och införande av
flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att
våra kunder kan utveckla nya produkter med
miljöanpassad profil både billigare och snabbare.
Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat
på Aktietorget och äger patenten för Apyrums miljövänliga
flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien.
Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för
flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.
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Resultaträkning i sammandrag

Resultaträkning (kr)

2014-01-01

2013-01-01

2014-10-01

2013-10-01

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Total omsättning

513 085

180 659

201 449

83 620

Handelsvaror

-695 512

5 060

-275 157

87 762

Bruttoresultat

-182 427

185 719

-73 708

171 382

Rörelsens kostnader

-12 106 069

-4 589 713

-3 042 789

-1 474 369

Rörelseresultat

-12 288 496

-4 403 994

-3 116 497

-1 302 987

-1 894 551

-1 790 954

-484 492

-452 555

Avskrivningar
Finansnetto

-156 538

-191 111

-50 490

-49 201

-14 339 585

-6 386 059

-3 651 479

-1 804 743

Balansräkning (kr)

2014-12-31

2013-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

10 835 878

12 672 496

1 052 328

49 796

Periodens resultat

Balansräkning i sammandrag

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

50 000

0

Summa anläggningstillgångar

11 938 206

12 722 292

Varulager mm

656 039

522 663

Kortfristiga fordringar

520 373

525 098

3 425 394

13 389 350

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Bundet eget kapital

4 601 806

14 437 111

16 540 012

27 159 403

4 276 066

3 053 304

Fritt eget kapital

51 502 371

52 203 117

Ansamlad förlust

-47 754 068

-33 414 482

Summa eget kapital

8 024 369

21 841 939

Långfristiga skulder

5 541 662

3 158 862

Summa långfristiga skulder

5 541 662

3 158 862

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

587 145

194 763

2 386 836

1 963 839

2 973 981

2 158 602

16 540 012

27 159 403

2014-01-01

2013-01-01

2014-10-01

2013-10-01

Kassaflöde (kr)

2014-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2013-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-12 093 271

-5 477 210

-3 135 097

-1 953 328

Summa eget kapital och skulder

Kassaflödesanalys i sammandrag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 110 466

-770 659

-39 342

-770 659

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 239 781

19 234 972

4 187 501

-90 883

Summa kassaflöde

-9 963 956

12 987 103

1 013 062

-2 814 870

Likvida medel vid periodens början

13 389 350

402 248

2 412 332

16 204 221

3 425 394

13 389 351

3 425 394

13 389 351

Likvida medel vid periodens slut
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Det egna kapitalets utveckling under perioden

Antal aktier

Aktier av serie A har röstvärde om 10 och aktier av serie B har röstvärde 1.
Deflamo har ett utestående teckningsoptionsprogram avsett för anställda, nyckelpersoner och ledande befattningshavare, vilket
kan öka aktiekapitalet med maximalt 110 000 kr och öka antalet B-aktier med maximalt 2 200 000. Optionerna har
teckningskurs 2 kr och löper till och med 30 september 2017.

Investeringar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Under 2014 har nya investeringar gjorts om 1 110 tkr, varav
39 tkr under det fjärde kvartalet.

Bokslutskommunikén är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna har ej förändrats sedan bolagets senast
avlämnade rapport.

Finansiering
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för
helåret -12 093 tkr (-5 477) och -3 135 tkr (-1 953) för det
fjärde kvartalet. Kassaflöde från finansieringsverksamheten
var för helåret 3 240 tkr (19 235) och 4 188 tkr (-91) för det
fjärde kvartalet. Efter avdrag för investerings- och
finansieringsverksamheten var kassaflödet –9 964 tkr (12
987 ) för helåret och 1 013 tkr (-2 815) för det fjärde kvartalet.

Likviditet
Likvida medel uppgick per 2014-12-31 till 3 425 tkr (13 389).

Förslag till vinstutdelning

Finansiellt kalendarium
Årsredovisning 2014:

2015-04-24

Delårsrapport för Q1 2015:

2015-04-24

Årsstämma 2015 i Malmö:

2015-05-28

Delårsrapport för Q2 2015:

2015-08-21

Delårsrapport för Q3 2015:

2015-10-30

Bokslutskommuniké för 2015:

2016-02-19

Styrelsen föreslår stämman att ingen vinstutdelning sker.

Personal
Deflamo hade per 2014-12-31 totalt 10 personer anställda
varav 7 på heltid. Utöver detta köps konsulttjänster in
motsvarande ca 2 heltidsresurser.

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning
av bolagets revisorer.
Malmö 2014-02-02
Deflamo AB (publ)
Magnus Jörsmo

Deflamos aktie och handel

Verkställande direktör

Listningsnamn: Deflamo B
Tickerkod/Kortnamn: DEFL B

För ytterligare information kontakta
Magnus Jörsmo, VD
073-973 58 28
magnus.jorsmo@deflamo.com

För aktiekurser och mer information se
www.aktietorget.se

Uttalanden om framtiden
Den här rapporten innehåller uttalanden om framtiden.
Sådana uttalanden är förknippade med risker och osäkerhet.
Den faktiska utvecklingen och resultaten kan avvika betydligt från
de förväntningar vi ger uttryck för här, på grund av olika faktorer
som till stor del ligger utanför Deflamo AB:s (publ) kontroll.
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